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 ولسوالی:معلومات در مورد 

 ولسوالی:الف: نام  چارکنت

 جنسیت در ولسوالیبه اساس  ب تعلیمات عمومیتعداد مکات .ب

 تعداد مکاتب ذکور  1

  تعداد مکاتب اناث 0

  تعداد مکاتب مختلط ۲4

 در ولسوالی به اساس دورهتعلیمات عمومی تعداد مکاتب  .ج

 ئیه تعداد مکاتب ابتدا 1

 تعداد مکاتب متوسطه  17

 تعداد مکاتب لیسه  7

 در ولسوالی  جنسیت. تعداد شاگردان تعلیمات عمومی به اساس د

 تعداد شاگردان ذکور  ۳5۳۳

 تعداد شاگردان اناث  ۲474

 . تعداد مجموع شاگردان غیرحاضر دایمی به اساس جنسیته

 تعداد شاگردان غیر حاضر دایمی ذکور   ۲4

 تعداد شاگردان غیرحاضر دایمی اناث  150

 فیائیمعلومات جغرا. و

 تعداد قریه های نزدیک به ولسوالی  ۳0

 قریه های دور از ولسوالی تعداد  55

 ز. وضعیت امنیتی 

 ولسوالی:  شده در مسدودتعداد مکاتب  0

 دالیل مسدود شدن مکاتب: 0



 

 

 وضعیت معلمان و شاگردان مکاتب مسدود شده:  0

 تعداد حادثات امنیتی که تاسیسات مکاتب را تهدید کرده باشد: 0

 

 :خالصه اجراأت

  :کیفیت و مرتبط بودن دست آوردهای کلیدی در عرصه -1

دریس بییرای شییاگردان در مکاتییب ولسییوالی چارکنییت جلیید کتییب درسییی غییر  تیی 6۳48تعییداد ه بیی 1۳98درطییی سییال مییالی 

توزییع شیده درسیی بیرای شیاگردان در بهییود کیفییت تیدریس و  کتیاب هیایهمچنان قابیل ذکیر اسیت کیه توزیع شده است، 

 به دست آمده است. نتیجه مطلوبته و سزای داشه ارتقای دانش نقش موثر و ب

بییار  بازدییید هییای ن ییارتی  انجییام شییده سییطا مکتییب بییرای حمایییت معلمییان. همچنییان  ۳بییه تعییداد  1۳98همچنییان درسییال  

 بازدید های ن ارتی برای بهیود تدریس نقش بسزایی را ایفا می کند.

 :دسترسی متوازن دستآوردهای کلیدی در عرصه -2

تیی   ۲۳0 و تیی  شییاگردان ذکییور ۳84شییاگردان جدیدالشییمول  بییه شییمول  تیی  614تعییداد ه بیی 1۳98ر آغییاز سییال درسییی د

بیرای اطفیال  شیاگردان میبکور زمینیهس دسترسیی تعلیی اناث در صنوف اول مکاتب جیبب گردییده انید کیه بیا جیبب  شاگردان

عمییت تعلییی  و تربیییه مسییتفد شییده انیید کییه مجمییوع شییاگردان  بییه فییراه  گردیییده و شییاگردان از ن را دارنیید  سیی  مکتییبکییه 

 ت  دیگر اناث می باشد. ۲474ت  ذکور و  ۳5۳۳ت  می رسند و از آن جمله  6007

ه سیییس گردیییدآمییوزم میلییی جدیییدا تاصیینوف  بییاب ۲تعییداد ه و بییبییاب صیینوف ذکییور  ۲تعییداد ه بیی 1۳98همچنییان درسییال 

انیاث در صینوف میلیی تی   45 ذکیور و 55شیموله بیتی  شیاگردان  100 تعیداده متیبکره فیوب بیسیس کیورس تااست که با 

 است. تعلی  و تربیه افزایش یافتهو دسترسی به  جبب گریده

 :و پاسخگودستآوردهای کلیدی در عرصه مدیریت مؤثر، شفاف  -3

بار ( ن ارت صورت گرفته است که  ۳( باب مطابق الییه ) ۲4)از تمام مکاتب  1۳98با در ن رداشت پالن ن ارتی در سال تعلیمی 

ه ن ارت تعلیمی در تطییق نصاب تعلیمی نقش فعال و ب سولی  مربوطه ارائه گردیده وگزارم ن ارتی ترتیب و به م ۳ به اساس آن

.سزای را ایفا نموده است  

 

 

  



 

 

 پالن استراتژیک سوم معارف های عرصهپیشرفت ها و دستآوردها به اساس 

 :بودنکیفیت و مرتیط  -1

شاگردان در همه سطوح دانش، مهارت ها، نگرم ها و ارزم هایی را کسب خواهند نمود که الزمه یک شیهروند سیال ، هدف کلی: 

رشید، مسئولیت پبیر و مولد می باشد و او را برای سه  گیری و مشارکت مؤثر در روند تأمی  رفاه اجتماعی آمیاده سیاخته و بیرای 

 بازارهای داخلی و بی  المللی مجهز می نماید.  اشتغال مصئون و پایدار در 

 : خالصۀ شاخص های پالن شده و پیشرفت ها را در عرصه کیفیت و مرتیط بودن نشان می دهد.1جدول 

پیشرررررفت هررررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

تعداد کتب درسی و رهنمیای معلی  کیه از طیرف  0 6۳48 0

توزییع  برای ولسوالی چارکنیتبلخ ریاست معارف 

 شده است.

1 

تعداد کتب درسی و رهنمیای معلی  کیه از طیرف  6 86۳4 %100

 به مکاتب توزیع شده است.چارکنت ولسوالی 

2 

تعداد معلمان/ سرمعلمان و ن ارت چیان آمیوزم  0 0 0

 جدید مواد آموزشیدیده در مورد استفاده از 

3 

دانیش ممیمونی در تعداد معلمان کیه از آمیوزم  0 0 0

 مراکز تربیه معل  مستفید شده اند.

۴ 

تعییداد تریننییی هییای تییدویر شییده در میتویییات  0 0 0

 مممون

۵ 

تعییداد مییدیران مکاتییب کییه در مییورد حمایییت و  15 0 %100

 رهنمایی معلمان، آموزم دیده اند.

۶ 

تعداد بازدید های انجام شده سیطا مکتیب بیرای  0 1 0

 حمایت معلمان

۷ 

تعداد معلمان موجود درمکاتب کیه فرصیت هیای  0 ۲0 0

رهنمییایی  وارتقییای ترفیییت بییرای شییان فییراه   

 گردیده )آزمایشی در مکتب(

۸ 



 

 

تعداد مدیران/اداره چیان مکاتب کیه در ترینینیی  0 0 0

 آموزم دیده اند.مدیریت مکتب( 

۹ 

که آموزم تیدریس  6الی  ۳تعداد معلمان صنوف  0 0 0

 را در خوانش، نوشت  و حساب کردن فرا گرفتند. 

10 

 

 

 

 مشکالت و پیشنهادات 2جدول 

  آموزم تدریس را درخوانش نوشت  حساب کردن فرا نگرفتند.   6الی  ۳به دلیل نیود بودجه معلمان صنوف 

  کتب درسی میروم نشده است.شاگرد از  %۳7به دلیل کمیود کتب درسی به تعداد 

  تعداد شاخص های که در جدول فوب دارای هدف و دست آورد نمی باشد، به علت عدم مواصلت بودجه و یا در پالن های

 عملیاتی سال های آینده در ن رگرفته خواهد شد.

 

 

 معارف والیت مربوطه: ریاستبه  پیشنهادات

  معارف والیت پیشنهاد مکند که تادربخش توزییع کتیب درسیی بیه وقیت .آمریت معارف ولسوالی چارکنت: برای ریاست

 زمان معینه ای  آمریت رایاری نماید.تااینکه تمام شاگردان به کتب درسی دسترسی پیدا کنند

 معارف: وزارتپیشنهادات به 

 

  شیاگردان قرارگییرد توزیع کتب درسی برای ریاست معارف والیت باید به وقیت معینیه وبیه صیورت کیافی در دسیترس

 تاشاگردان ای  ولسوالی ازنعمت سواد میروم نگردد.

 توزیع کتب درسی به والیات به اساس ضرورت و نیازمندی والیات 

 

 :دسترسی متوازن-۲

افزایش دسترسی متوازن و همگانی به فرصت های تعلیمی مرتیط، مصئون و باکیفیت برای اطفال، جوانان و بزرگسیاالن  هدف کلی:

  .بخصوص زنان و دختران در کشور

 : خالصۀ شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت آنها را در عرصه دسترسی متوازن نشان می دهد.۳جدول 



 

 

 اپیشرفت ها/ دستآورده تفاوت/انحراف
هرردف 

 ساالنه
 شماره شاخص ها

 1 تعداد جدید الشموالن ذکور 500 ۳84 %۲۳

 ۲ تعداد جدید الشموالن اناث 500 ۲۳0 54%

 3 سیس ذکورأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۴ سیس اناثأتعداد مکاتب جدید الت 0 0 0

 ۵ سیس مختلطأتعداد مکاتب جدید الت 0 1 0

 ۶ اعمار شدهتعداد مکاتب که جدیداً  4 ۳ %۲5

 ۷ تعداد صنوف اضافه که جدیداً اعمار شده است.  0 0 0

 ۸ تعداد مکاتب ترمی  شده 0 0 0

 ۹ تعداد مکاتب که دیوارهای احاطه آن اعمار شده است. 0 0 0

 10 درمکاتب  تعداد چاه های آب حفر شده 0 0 0

 11 در مکاتب تعداد تشناب های اعمار  0 0 0

 12 بدست آورده است.کمکی  که وجوه تعداد مکاتب 0 0 0

 13 تعداد صنوف ذکور آموزم تسریعی تاسیس شده  0 0 0

 1۴ تعداد صنوف اناث آموزم تسریعی تاسیس شده 0 0 0

تعداد شاگردان ذکور که در صینوف آمیوزم تسیریعی  0 0 0

 شامل شده اند.

1۵ 

تعداد شاگردان اناث کیه در صینوف آمیوزم تسیریعی  0  0

 اند. شامل شده

1۶ 

 1۷ تعداد صنوف آموزم میلی  تاسیس شده )ذکور(  ۲ 0

 1۸ تعداد صنوف آموزم میلی  تاسیس شده )اناث(  ۲ 0



 

 

تعداد شاگردان ذکیور کیه در صینوف آمیوزم میلیی   55 0

 شامل شده اند 

1۹ 

کیه در صینوف آمیوزم میلیی  انیاثتعداد شیاگردان  0 50 0

 شامل شده اند.

۲0 

آمیوزم تعداد معلمان ذکور استخدام شده در صینوف   ۲ 0

 میلی 

21 

 آمیوزم صینوف دراستخدام شیده  اناث تعداد معلمان 0 ۲ 0

 میلی 

22 

تعداد صنوف آموزم میلی که به مکاتب اصلی انتقال  0 6 0

 داده شده است

23 

میلی کیه  آموزم صنوف ذکور و اناث شاگردان تعداد 0 9۳۳ 0

 .به مکاتب اصلی انتقال داده شده است

2۴ 

 

 پیشنهادات و مشکالت –۴جدول

 :مشکالت

  هیچ نوع مکاتب وجوه کمکی توزیع نشده است. 1۳98به دلیل نیود بودجه درسال 

  به دلیل نیود بودجه هیچ نوع مکاتب جدیدالتاسیس ذکور واناث تاسیس نشده است. 1۳98درسال 

  به دلیل نیود بودجه هیج نوع صنوف تسریعی ذکور واناث تاسیس نشده است. 1۳98همچنان درسال 

 

 :پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه

  آمریت معارف چارکنت برای ریاست معارف والیت پیشنهاد مکنید تابودجیه کیافی بیرای آمرییت معیارف .والییت بلیخ

 دراختیار قرار دهد.

   مکاتبدر ن ر گرفت  مکاتب جدید برای ای 

  در ن ر گرفت  صنوف تسریعی برای مردم ای  ولسوالی 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 بلخ برای وزارت میترم. پیشنهادمکند تا درقسمت دیواراحاطه واعمار مکاتب جدید انیاث بودجیه  ریاست معارف والیت

 کافی را دراختیار ریاست معارف والیت  بلخ قرار دهد.

  بیشتر تسریعی و میلی برای ای  ولسوالیدر ن ر گرفت  صنوف 



 

 

 مدیریت شفاف، مؤثر و پاسخگو-۳

انکشاف و تقویه مدیریت مؤثر، شفاف و پاسخگو برای اراییه و فیراه  آوری خیدمات تعلیمیی باکیفییت و متیوازن بطیور هدف کلی: 

 شفاف، مقرون به صرفه و مؤثر در سطا مرکز و والیات.   

شاخص های پالن شده و میزان پیشرفت شاخص ها در عرصه مدیریت میؤثر، شیفاف و پاسیخگو  نشان دهنده خالصۀ از: ۵-جدول

 می باشد.

پیشررررفت هرررا/  تفاوت/انحراف

 دستآوردها

 شماره شاخص ها هدف ساالنه

 1 تعداد مکاتب که ن ارت شده ۲4 ۲4 0

تعداد گزارم های ن ارتی  که ترتییب و  ۳ ۳ 0

 ارایه شده است

2 

معلمان که در مکاتب مربوطه و یا تعداد  0 0 0

 مکاتب همجوار دوباره توتیف شده اند.

3 

تعداد معلمان دوبیاره توتییف شیده بیه  0 0 0

 اساس تخصص مممونی

۴ 

تعداد معلمان ذکور که جدیداً اسیتخدام  0 0 0

 شده اند

۵ 

تعداد معلمان اناث که جدییداً اسیتخدام  0 0 0

 شده اند.

۶ 

 ۷ معلمانفیصدی حاضری  0 100% 0

تعییییداد شییییوراهای اداری مکاتییییب  1 1 0

 جدیدالتأسیس

۸ 

تعداد پالن های تهیه شدۀ بهیود مکاتب  1 0 %100

( SIP) 

۹ 

تعداد اعمیای آمیوزم دییده شیوراهای  0 0 0

 مکاتب  

10 

تعداد برنامیه هیای آگیاهی عامیه کیه از  0 0 0 11 



 

 

طریق شوراها، مساجد، جلسات عمیومی  

 و قریه ها برگزار شده است. 

 : مشکالت و پیشنهادات:۶جدول

 

 مشکالت:
 .به دلیل نیود امنیت در سطا ولسوالی هیچ یک از اعمای ن ارت تعلیمی آموزم های الزم را ندیده اند 

 .به دلیل نیود بست هیچ نوع معلمان ذکور واناث استخدام نشده است 

  نیود هماهنگی درآمریت معارف ولسوالی بلخ هیچ نوع پالن بهیود نیافته است. هدفبه 

  کمیود کتب درسی از صنوف هفت  الی دوازده ه  در مکاتب ولسوالی مربوطه 

 . . کمیود بست و تشکیل در مکاتب 

 

 پیشنهادات به ریاست معارف والیت مربوطه:

  بلخ پیشنهاد می نماید تا درقسمت تشکیل  ایی  آمرییت را ییاری آمریت معارف ولسوالی چارکنت برای ریاست معارف

 نماید.

 پیشنهاد می شود تا هماهنگی بیشتر بی  ریاست معارف و ولسوالی ها ایجاد شود 

 درخواست بست های بیشتر معلمان از مرکز 

 درخواست بیشتر کتب درسی از مرکز برای والیت بلخ و توزیع آن به اسرع زمان برای ولسوالی ها 

 پیشنهادات به وزارت معارف:

 .باید به وقت معینه وبه صورت کافی در دسترس شاگردان قرارگیرد تاشاگردان ای  ولسوالی ازنعمت سواد میروم نگردد 

 بودجه برای برگزاری برنامه های آموزشی در ن ر گرفته شود 

  برای مکاتب ولسوالی توزیع شودارسال کتب درسی به اسرع وقت برای والیت تا اینکه کتب درسی به اسرع وقت 

 . تقویت و فعال سازی سیست  تکنالوژی 

 . توجه و تجدید ن ر در معام معلمی 

 .اصالح نصاب تعلیمی برمقتمای عصر و ترفیت های مو جود 

 لکی مطابق رشته در ولسوالیام معلمی  اناث مساستخد 


